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 شهاب سهرابی سرشناسه: 

 از بورس ایران/ بزرگدرس  دومینعنوان و نام پدیدآور:  

 شهاب سهرابی

 www.sohrabii.com سایتوب تهران:مشخصات نشر:  

 صفحه + تصویر 105مشخصات ظاهری: 

 

 توضیحات:

 نترین و مرگبارتریکند که با یکی از بزرگاین کتاب به شما کمک می

از این کلید به شما کمک  یآگاه اشتباهات در بورس آشنا شوید.
ز افتادن دریکی از شایانی خواهد کرد و شمارا نجات خواهد داد و ا

 های مرگبار بورس جلوگیری خواهد کرد.باتالق
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 دوستان عزیز: 

 

 ی تغییر محتویات کتابچه رانخواهید داشت.شما اجازه 

 ی فروش این کتابچه رانخواهید داشت.شما اجازه 

 

 

ا  ام 

 

 

 اجازه دارید این کتابچه را به دوستانتان هدیه بدهید 

 تابچه را برای دانلود در سایتتان قرار دهیداجازه دارید این ک
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 مقدمه:

 

 ایزدمن ان ادیو  بانام

 سالم

 سپاسگزارم واقعا   الکترونیک، کتاباین  یخوانندهمن از شخص شما 
 .یدکنمیرا به خاطر این کتاب صرف  بهایتانگرانوقت  کهاینبه خاطر 

 

بسیار  اهآندر بورس ایران برخی نکات وجود دارد که رعایت کردن 
 اثرات مرگبار خواهد داشت. هاآنحیاتی است و عدم رعایت 

 

ر دترین عوامل ترین نکات و از کلیدیمهماز  دیگر در این کتاب به یکی
 بارزیان آثار ،شود که عدم رعایت این نکتهپرداخته می بورس ایران

 بسیاری خواهد داشت.

 

ر بورس ایران که دواقعی  یمثالام بامن در این کتاب سعی کرده
باشد که خوانندگان این  .اتفاق افتاده این نکته را کامل تبیین کنم

انتقال  همآنکتاب اهمیت موضوع را دقیق درک کرده و آن را به دیگر
 دهند.
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 را انجام ندهند.اشتباه مرگبار و این 

 

 وراه نجاتی نخواهد ماند  گریهم دچراکه با گرفتار شدن در این باتالق 
گذاری و حضور فرد در بورس و آغازی شود بر سرمایهنی میاین پایا
 گذاری.شودبرنگون بختی سرمایهمی

 

دقت بسیار که شده، این کتاب را به همآنپس لطفا  به خاطر خودت
 مطالعه نمایید

 گذاری خود مدنظر قرار دهید.و در سرمایه

 

 شهاب سهرابی 

 بورسجادوی  کتابنویسنده  

 1397 پاییز-تهران 
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 معرفی نویسنده:

 
o انتشارات ایده -1396در سال  «بورس جادوی »کتاب ی نویسنده

 978-600-8158-41-7شابک:-پردازان چکاد
 

o  علمی  فصلنامه مدیریت و توسعه و تحولنویسنده در(–
 1389بهار -4دانشگاه آزاد قزوین سال دوم شماره –پژوهشی(
 باالترین درجه نشریات دانشگاهی ایران است.(پژوهشی: –)علمی 

 
o ریزی و مدیریت نامه برنامهویژه) تیریمدمجله  نویسنده در

 160شماره -1389دوماهنامه آذر و دی -21 ( سالاستراتژیک
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o  در سایت «بورس هم وکلیدی یک راز بسیار م»نویسنده ایبوک 
 1397 وریشهر انتشار ،www.ketabesabz.comسبز کتاب 

 

o  شد.رئیس شعبه بانک پارسیان در تهران سالگی  33در سن 
 

o لیسانس فوقMBA استراتژیک دارد. شیگرا 
 
o  رانیامدرک توانگری مالی در بازار سرمایه IFCEM2  از مرکز مالی

 .را دارد IFCایران 
 

o  سرمایه ایران  در بازارحضور فعال  یسابقهساعت  5000بیش از
 دارد.

 

o  رئیساز کارمند پشت باجه تا ) دارد.ده سال سابقه کار بانکی 
 (در تهرانشعبه بانک پارسیان 
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 خورد؟این کتاب به درد چه کسانی می
 

 هستند در مورد مند عالقهخورد که این کتاب به درد افرادی می
 بورس بیشتر بدانند.

 

 تازگی وارد بورس بهخورد که گذارانی میین کتاب به درد سرمایها
 اند.اند و خود مدیریت سرمایه خودرابرعهده گرفتهشده
 

 

 بورس سابقه خورد که در گذارانی میاین کتاب به درد سرمایه
 اند.ولی تاکنون مرتکب این خطای کشنده نشدهحضور دارند 

 

  و اینی حضور بیشتری دارند سابقهو درنهایت به درد افرادی که 
 ت!نیفتاده اس هاآنکنند ولی فعال  اتفاقی برای نکته را رعایت نمی
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 «لرستان داستان دردناک اسفندیار و قند » 
 

 1392 هایسال یفاصلهو در  ی  واقع کنممینی که براتون تعریف داستا
 (شدهعوضاسامی  صرفا  ) اتفاق افتاده 93و 

 

 شاهد این ماجرا بودم. دیکاز نزمن خودم 

 

 مندعالقهو  کردمیسوم عمرش را طی  یدههاسفندیار جوانی بود که 
 در تاالر بورسنداشت  در بورس ایتجربهبه بورس بود وازاون جایی که 

با آقایی آشنا شد که اسمش محمد آقا بود و فردی کارُکشته و باتجربه 
 از او سواالتشون را هایلیخو  اسفندیار بود دو برابرو سنش شاید  بود
 .پرسیدندمی
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دوستی این دو  روزروزبهنزدیک شد و  محمد آقااسفندیار به 
 شدن رفیق گرمابه و گلستان و شدمیترمستحکم

بدون  اریاسفند ،گفتمی محمد آقا یچهر بود که  ایگونهبهاوضاع 
 .دادمیانجام  بستهچشمو  وچراچون

 

 چه سهمی باید بخره کهاین

 و چقدر بخره

 خرهو َکی ب

 هبفروش  و کی 

 

 مجری صرفا   و اسفندیار هم کردمیتعیین  محمد آقارا  هااین یهمه
 بود و این داستان ادامه داشت.

 با اطمینان صحبت قدریبهالزم به ذکر ه که این محمد آقا 

و در متقاعد کردن  شدمی قانع که مخاطبش هرکسی بود، کردمی 
 دیگران به

 بود. ایحرفه اریبس ،مختلف هایترفند
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 اون ماهدیتا  ، بسیار عالی بود طوری که1392اوضاع بورس در سال 

 رسید. 90000بورس به نزدیک  1کل سال شاخص

 

 

 

 ند که اگه اسمگفتمیبه طنز بود که دوستان ایگونهبهرونق بورس 

 ابتمت آن پردیوار بزنیم و با دارت به سرا بنویسیم و در  هاسهام

 سودمین سهم را بخریم باز کلی او خوردمیهرسهمی  و بهکنیم  

 و تحلیل کمرنگ شده بود. یمکرد

 

 

 

 

                                                
 تر،دهسا انیدر بورس است، به ب شدهرفتهیپذ یهاو سود سهام شرکت متیق یسطح عموم انگریب شاخص کل: 1
 .«است در بورس  گذارانهیسرما یبازده نیانگیم انگریب درواقعشاخص کل  راتییتغ»
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آقا محمد، اسفندیار با کل پولش  یتوصیهبود که به  92حدود تیرماه 
تومان با این امید که قیمت  4100هام قند لرستان شد در قیمت وارد س

 سهم به هشت هزار تومان خواهدرسید.
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 رسید تومان 5700در کمترازیک ماه به  کرد وقیمت قند لرستان رشد 
 با توجه به این رشد،سود طی کمتر از یک ماه بود.  %40که حدود 

 درستی قرار دارد. در مسیرراحت شد که  الشیخ

 

 
 

 حین قیمت سهام در نوسان بود و در در اینو  گذشتمیزمان 

 ن دولت آقای روحانی مذاکراتکار آمد بارویسیاسی هم  یعرصه

 اولیه هم صورت گرفته بود. و توافقاتدر جریان بود  ایهسته
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 در نوسان دائمرسیده بود و  4500 وحوشحولهم به  سهامقیمت 

 بود و بین چهار هزار و چهار هزاروپانصد در نوسان بود. 

 

 

 

 (2014)شروع سال میالدی  1392 ماهدیحدود دهه دوم در 

 

 تغییر جهت داد ،رسید ه بود 90000ص کل بورس به نزدیک که شاخ

 

 عطف بود و نشون به اون نشون که این روند ینقطهو این درواقع 

 

 نزولی تا 

 

 .هم آمد 60000ادامه داشت وتانزدیک  دو سال
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 که روند دادمیتکنیکال نشان  هایشاخص، 1392در اواسط اسفند 

  و زمانتمال ریزش باال رفته است اح زودیبهصعودی شکسته شده و 

 .باشدمیخروج 
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که این سهم  گفتمیولی محمد آقا این چیزها را قبول نداشت و 
 طالست

 افزایش سرمایه از محل انباشته داره 900%

و افزایش  افزایش سرمایه را میره بعد ازمسیر قند اصفهان 
 نباید فروخت. عنوانهیچبهصددرصدی اون قطعیه و 

 

 تموم شد و اسفندیار با سهم ماند. ودودونسال 

 که اوضاع بورس مناسب نبود و این وضع ادامه داشت نودوسهدر سال 

برای افزایش سرمایه بورس  که 2 العادهفوقمجمع  1393 مهر 19در 
 نکرد. را تصویبسرمایه  شیافزا بود،

 

 

                                                
و انحالل شرکت فقط در مجمع  هیسرما شیافزا ایمواد اساسنامه شرکت، کاهش  رییتغ ایضوعات اصالح مو 2

 یکه حق رأ یاز نصف سهام شیدگان بدارن العادهفوق یاست. در مجمع عموم یدگرسیقابل العادهفوق یعموم
معتبر خواهد  یجلسه رسم در رآراء حاض دوسوم تیمجمع همواره با اکثر ماتیحاضر باشند و تصم دیدارند با
 بود.
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 کشید.شد و به جدایی  ترتیره روزبهروز محمد آقاروابط اسفندیار و 

 

 سرانجام:و 

 

 %60تومان فروخت با  1500سهم را به قیمت  1393بهمن  اسفندیار در

 ضرر

 و نیم یک سالحدود  بعد از

 و از دست دادن 

 سرمایه 60%
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 ،محمد آقااش به  ازاندازهبیشبه علت اعتماد  کهاینو 

 

 ادیده گرفتن خودن

 

 و اتکا به دیگری نه خود،

 

، عمال  ا به این سهم اختصاص داده بودر اشسرمایهکل  ازآنجاکهو 
 .بادرفتبر  اشسرمایه

 

 

اسفندیار بدجوری به زمین خوردو برای همیشه از بورس رفت که 
 ...رفت

 

 

 

، مطیع محض بود و اعتماد مطلق و بستهچشم نباید هرگز ،هرگز هرگز،
 کرد. ازاندازهبیش
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 باید تالش کرد

 دانش و تجربه کرد. و خود را مجهز به

 رد.الغ کم شروع کبامب

 ردک گذاریسرمایهباالتر اقدام به و در مراحل بعدی با مبالغ 
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 ترینمهم 
 ،گذاریسرمایه
 گذاریسرمایه

 روی خوداست.
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 شاخص بورس چیست؟
 

ها، و ساير رسانه صداوسیماشما هم تاکنون، بارها و بارها، در  حتما  
 180واحد رشد، به عدد  500با شاخص بورس امروز  مثال  ايد که شنيده

 هزار واحد رسيد.

 دهند.ها از کاهش شاخص بورس خبر ميهمچنين گاهي اوقات رسانه

ايد که شاخص بورس، بيانگر به اين موضوع فکر کرده حالتابهاما 
 چيست و چرا افزايش يا کاهش آن، اهميت دارد؟

د داريم اساس نوسانات شاخص چه مفهومي دارد؟ در اين برنامه، قص 
 صحبت کنيم. هاآنهاي بورس و انواع درباره شاخص
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 شاخص چیست؟
 

توان چيـزي آن مي بر اساسشاخص، در مفهوم کلي، معياري است که 
 را تشخيص داد.

معيارهاي مهمي هستند که با بررسي  درواقعها، در بورس هم شاخص
هاي بهتوان وضعيت گذشته و حال بورس را از جن، ميهاآنو تحليل 

 بيني کرد،مختلف، ارزيابي و حتي روند آينده بورس را پيش

 

ورس، هاي ببه نقش بسيار مهمي که شاخص با توجه طبیعتا  بنابراين، 
يز ها نکنند، نوسانات شاخصگذاران ايفا ميگيري سرمايهدر تصميم
 گذاران بسيار حائز اهميت است.براي سرمايه

 

 ، وضعيت بورس راهرکدامارند که ها بورس، انواع مختلفي دشاخص

 گذاران در تحليلدهد، بنابراين سرمايهخاصي نشان مي از جنبه

 هاي بورس بايد به کارکرد هر شاخص توجه کافي داشته باشند.شاخص

 

 کنيم.هاي بورس را به شما معرفي ميشاخص ترینمهمدر ادامه، 
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 :شاخص کل

 
گويند، ده نقدي هم ميشاخص کـل که به آن شاخص قيمت و باز
ر د شدهپذیرفته هایشرکتبيانگر سطح عمومي قيمت و سود سهام 

 بورس است،

 تر،به بيان ساده

ران گذابيانگر ميانگين بازدهي سرمايه درواقعتغييرات شاخص کل »
 .«است در بورس 

 الزم است در اين خصوص مقداري توضيح دهيم.

اي گذشته گفتيم که بازدهي هاگر به خاطر داشته باشيد، در برنامه
 آيد.مي به دستگذاران در بورس از دو طريق سرمايه

 اول دريافت سود نقدي ساليانه و

 گذاري.دوم، تغيير قيمت سهم در طول دوره سرمايه
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بگيريد که سهام شرکت الف را در ابتداي  در نظربراي مثال، فردي را 
 کند.تومان خريداري مي 150 باقیمتسال، 

تومان افزايش يابد و  180يمت سهام اين فرد در پايان سال، به اگر ق 
سود نقدي، به ازاي هر  عنوانبهتومان  15شرکت، در پايان سال نيز 
تومان سود از محل افزايش  45 مجموعا  سهم توزيـع کند، اين فرد 

 آورده است به دستقيمت سهم و دريافت سود نقدي 

درصد خواهد بود، زيرا  30ل، و بنابراين، بازدهي وي در پايان سا
 است. یافتهافزایشتومان  195تومان به  150سرمايه وي از 

 

بيانگر ميانگين بازدهي بورس است،  ا  دقیقتغييرات شاخص کل نيز 
هزار  20، شاخص کل بورس در ابتداي سال، مثالعنوانبهبنابراين، اگر 

هزار واحد  30به هزار واحد افزايش،  10واحد باشد و در پايان سال، با 
 برسد،

به اين معناست که ميانگين بازدهي بورس از محل افزايش قيمت 
گذاران در آن سال، و تقسيم سود نقدي بين سرمايه هاشرکتسهام 
 درصد بوده است: 50

 20000×  %50=  10000)ميزان رشد شاخص در طول سال( 
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ظر بايست مدنشاخص کل مي در خصوص توجهقابلدو نکته 
 گذاران باشد:سرمايه

 

 :نکتـه اول

به معناي سودآوري سهام همه  لزوما  اينکه افزايش شاخص کل، 
 حاضر در بورس نيست، هایشرکت

سهام  ضرر دهیبه معناي  لزوما  که کاهش شاخص کل نيز  طورهمان
 در بورس نيست، هاشرکتهمه 

ي زدهکه گفته شد، شاخص کل، بيانگر ميانگين با گونههمانزيرا  
 شاخص توجهقابل، در برخـي موارد، عليرغم رشد بساچهبورس است و 

کل بورس، برخي سهام با افت قيمت مواجه شده و سهامداران خود را 
 مواجه سازنـد بازیان

 و يا

 در شرايطي که شاخص کل با کاهش مواجه است، 
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، خوددارنداي را در سبد سهام گذاران که سهام ارزندهبرخي سرمايه
 آورند.مي به دستد قابل قبولي سو

با اتکا به اخبار رشد شاخص کل و  صرفا  گذاران نبايد بنابراين، سرمايه
ارزش ذاتي سهام، اقدام به  در خصوصبدون بررسي کامل 

 گذاري در بورس کنند و حتي در شرايط رشد مستمر شاخصسرمايه
 دقت نمايند. کامال  کل نيز در انتخاب سهام، 

 

 

 :نکته دوم

 ارتباط بيـن شاخص کل و سبد سهام است.

گذاري در به خاطر داريد که يکي از اصول بسيار مهم سرمايه حتما  
 بورس، تشکيل سبد سهام متنـوع است.

تر و به ترکيب سهام گذار، متنوعسبد سهام يک سرمايه هراندازه
گذار تر باشد، بازدهي آن سرمايهموجود در بورس نزديک هایشرکت
متوسط بازدهي کل بورس که توسط شاخص کل نشان داده  نيز به
 تر خواهد بود،، نزديکشودمی

 

تا آنجا که اگر فردي بتواند ترکيب سهام موجود در سبد سهـام خود را 
 کامل، منطبق بر ترکيب تمامي سهام حاضر در بورس نمايـد، طوربه
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 کامل منطبق بر نوسانات شاخص کل بورس طوربهبازدهي وي نيز 
 30 حدودا  درصدي شاخص، وي نيـز  30با رشد  مثال  خواهد بود و 
 خواهد آورد. به دستدرصد سـود 

 

با مفهوم شاخص کل بورس آشنا شديد. الزم به ذکر است  اینجادر 
 اي درلحظه صورتبههاي بورس اطالعات مربوط به شاخص

 

رساني بورس اوراق بهادار تهران به نشاني پايگاه اطالع
www.irbourse.com ( آیخوانده شود )آر بورس نقطه کام 

 

رساني شرکت مديريت فناوري بورس تهران به نشاني و پايگاه اطالع
www.tsetmc.com  ام سي نقطه کام( یت یااس  یت)خوانده شود 

 .است مشاهدهقابل
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 سهام: قیمترب مؤثرعوامل محیطی 
 

 

 

، توجه به اين نکته مهم هذکرشددر کنار همه مزايايي که براي سهام 
بسيار ضروري است که انتخاب سهام يک شرکت، بايد با شناخت کامل 

 نسبت به وضعيت حال و آينده شرکت موردنظر انجام گيرد.

 

پس از آشنايي و تحليل کافي  گذارسرمایه، الزم است دیگربیانبه
 موردنظر هایشرکتپيرامون عوامل اثرگذار بر قيمت سهام شرکت يا 
 خود، نسبت به خريد سهام مذکور اقدام کند.

 

 تواند بر قيمت سهام، تأثيرگذار باشد.اما چه عواملي مي 
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 را تحت هاشرکتتوانند قيمت سهام ، سه دسته عوامل ميطورکلیبه
 تأثير قرار دهند:

 

 الف: عوامل کالن يا محيطي

 کندب: عوامل مرتبط با صنعتي که شرکت در آن فعاليت مي

 : عوامل دروني شرکتج

 

 

 

 

 

هريک از عوامل اثرگذار بر قيمت سهام شرکت  در خصوصدر ادامه، 
 توضيح خواهيم داد:
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 :کالن یا محیطي عوامل اولین:
 

، عوامل کالن يا هاشرکتنخستيـن عامل اثرگذار بر قيمت سهام 
 محيطي هستنـد.

اختيار  خارج از کامال  منظور از عوامل محيطي، عواملي هستند که 
. به دهندمیرا تحت تأثير قرار  هاآنبوده، ولي ارزش سهام  هاشرکت

قيمت سهم را تحت تأثير قرار  تواندمینظر شما، چه عوامل محيطي 
 دهـد؟

 

 وضعيت اقتصادي و سياسي:-1

تواند قيمت سهام را تحت تأثير قرار يکي از عوامل بيروني که مي 
اقتصادي و سياسي در عرصه داخلي دهد، ثبات يا عدم ثبات در اوضاع 

 المللي است.و بين

بدون ترديد، آرامش فضاي اقتصادي و سياسي کشورها، به دليل آنکه 
 د،کنهاي اقتصادي را فراهم ميزمينه تداوم فعاليت رو به رشد بنگاه
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کند که با خريد گذاران ايجاد مياين اطمينان خاطر را نيز براي سرمايه
 توانند به سود قابل قبولي برسند.مي ،هاشرکتسهام اين 

 

 

 کالن پولي، مالي و ارزي: هایسیاست-2

تواند بر روند فعاليت، سودآوري و عواملي که مي ترینمهميکي از 
هاي دولت در اثرگذار باشد، سياست هاشرکتقيمت سهام  درنتیجه

 حوزه پولي، مالي و ارزي است.

 

 بورس هایشرکتاز  آن دسته افزايش نرخ ارز، در صورتبراي مثال، 
کنند، با افزايش که اغلب محصوالت خود را به خارج از کشور صادر مي

 سودآوري مواجه خواهند شد،

 

يابد، اما در مقابل، افزايش مي هاآنزيرا درآمد حاصل از فروش  
هايي که بخش عمده مواد اوليه موردنياز خود را از خارج کشور شرکت

 کنند،تأمين مي

، کاهش سودآوري مواجه شده و ارزش درنتیجهها و افزايش هزينه با 
 گيرد.تحت تأثير قرار مي هاآنسهام 
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اي هدولت نرخ سود تسهيالت اعطايي به بنگاه کهدرصورتیهمچنين 
 تهیافکاهشها هزينه تأمين مال بنگاه طبیعتا  اقتصادي را کاهش دهد، 
 افزايش خواهد يافت. هانآ، ارزش سهام درنتیجهو ميزان سودآوري و 

 

 بودجه ساالنه کشور:-3

، ترکيب بودجه هاشرکتسومين عامل محيطي اثرگذار بر ارزش سهام 
ت گيري اصلي دولجهت درواقعساليانه کشور است، زيرا ترکيب بودجه، 

 دهد.در طول سال را نشان مي

 

ي ااي بربراي مثال، اگر دولت در بودجه ساليانه خود، برنامه گسترده
عناست به اين م طبیعتا  گرفته باشد،  در نظرتوسعه صنعت پتروشيمي 

ي اهاي توسعهفعال در اين صنعت، تحت تأثير برنامه هایشرکتکه 
 ي مواجه شوند،توجهقابلدولت، با رشد 

 

 ،درنتیجهپتروشيمي و  هایشرکتهمين امر تقاضا براي خريد سهام  
 واهد داد.در بورس را افزايش خ هاآنارزش سهام 
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 قوانين و مقررات:-4

، قوانين و هاشرکتچهارمين عامل محيطي اثرگذار بر قيمت سهام 
مقررات است. براي مثال، فرض کنيد براي صادرات برخي محصوالت 

 پتروشيمي به خارج از کشور، تعرفه وضع شود.

ه ک بورس هایشرکتاز  آن دستهاين تصميم بر قيمت سهام  طبیعتا   
 به دستاز محل صادرات محصوالت پتروشيمي مذکور  هاآندرآمد 
را افزايش  هاآنهاي ، تأثير منفي خواهد داشت، زيرا هزينهآیدمی
 .دهدمی

 

ثبات در قوانين و مقررات بيشتر باشد،  هراندازهالزم به ذکر است  
م گذاران بيشتر فراهتر براي سرمايهگيري بهتر و دقيقامکان تصميم
 خواهد شد.
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 مرتبط با صنعت: عوامل :دومین
 

براي مثال، عوامل مرتبط با صنعت سيمان، پتروشيمي، خودروسازي، 
فعال در اين  هایشرکتخاص بر قيمت سهام  طوربهساختمان و... 
 تند.چه هس دقیقهاما عوامل مرتبط با صنعت، ؛ گذارندصنايع تأثير مي

 

 گذاري محصوالت:نحوه قيمت-1

 

فعال در يک صنعت  هایشرکتملي که بر قيمت سهام نخستين عا
 گذاري محصوالت آن صنعت است.تأثير مستقيم دارد، نحوه قيمت

 

خودروسازي بدون  هایشرکتبراي مثال، فرض کنيد قيمت محصوالت 
 ميزان عرضه و تقاضا در بازار تعيين شود. بر اساسدخالت دولت و 
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 هایشرکتن درآمد و سودآوري گذاران از ميزاانتظار سرمايه طبیعتا  
خودروسازي در اين شرايط، متفاوت از زماني خواهد بود که دولت 

بر قيمت خودروهاي توليد داخل، نظارت  مستقیما  تنظيم بازار،  باهدف
 را تعيين کند. هاآنکرده و قيمت 

 تواند قيمتمحصوالت در يک صنعت، مي گذاریقیمتبنابراين، نحوه 
 ال در آن صنعت را تحت تأثير قرار دهد.فع هایشرکتسهام 

 

 ميزان عرضه و تقاضا براي محصوالت:-2

دومين عامل از مجموعه عوامل مرتبط با صنعت، ميزان عرضه و تقاضا 
فعال در آن صنعت، توليد  هایشرکتبراي محصوالتي است که 

 کنند.مي

 شتواند به افزايسازي در کشور، ميبراي مثال، رونق صنعت ساختمان

 تقاضا براي مصالح ساختماني ازجمله سيمان منجر شده و اين افزايش

 تقاضا نيز به دليل تأثير مستقيمي که بر ميزان فروش و سودآوري

 در بورس هاشرکتسيماني دارد، افزايش قيمت سهام اين  هایشرکت

 داشته باشد. به دنبالرا 
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 رقابتـي يا انحصاري بودن صنعت:-3

 هایشرکتتر باشد، امکان سودآوري انحصاري هراندازه يک محصول
علت نبود رقيب،  زیرابهتوليدکننده آن محصـول بيشتر خواهد بود، 

تواند هر قيمتي را که خواست، براي محصول خود توليدکننده مي
 تعيين کند.

، با ورود رقباي جديد به يک صنعت و افزايش شدت رقابت در آن طبیعتا  
نيز  هاآنکاسته شده و سودآوري  هارکتشصنعت، از ميزان انحصار 
 کاهش خواهد يافت.

 

گذار قبل از خريد سهام يک شرکت، وضعيت بنابراين الزم است سرمايه
حال و آينده صنعت موردنظر را ازنظر ميزان انحصار، احتمال ورود 

 ند.کامل بررسي ک طوربهرقباي جديد و تأثير آن بر قيمت سهام شرکت 

 

 

 ذاري در صنعت:گحجم سرمايه-4

 

 گيري دولت و بخشصورت گرفته و جهت هایگذاریسرمایهميزان 
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 انداز آينده آن صنعتتواند چشميک صنعت، مي در خصوصخصوصي 

 گیریتصمیمگذاران در را تا حد زيادي مشخص کرده و به سرمايه 

 فعال در آن صنعت کمک کند. هایشرکتبراي خريد يا فروش سهام 

 

 

 ها در يک صنعت بيشتر باشد، به معنايگذاريم سرمايهحج هراندازه

 آن است که انتظار سودآوري در آن صنعت بيشتر است.

 

 وضعيت صنايع مرتبط:-5

در صنايع مختلف، وضعيت  هاشرکتيکي از عوامل اثرگذار بر قيمت 
 صنايع مرتبط با صنعت موردنظر است.

 

 ي مانند استخراجمستقيم با صنايع طوربهبراي مثال، صنعت فوالد 
و همچنين صنعت خودروسازي در ارتباط است، زيرا از يکسو  آهنسنگ
ترين ماده اوليه موردنياز براي توليد فوالد است و از ، اصليآهنسنگ

مستقيم در صنايعي مانند  طوربهسوي ديگر، محصوالت فوالدي 
 .شودمیخودروسازي بکار برده 
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ق در صنايع قبل و بعد از صنعت فوالد، بنابراين، هرگونه رکود و يا رون 
فعال در اين صنعت را تحت تأثير  هایشرکتتواند قيمت سهام مي

 قرار دهد.

 

 

 تحوالت فناوري:-6

سرعت تغيير فناوري در صنايع، از ديگر عوامل اثرگذار بر قيمت سهام 
 حاضر در آن صنعت است.

تر از سيار بيشبراي مثال، سرعت تغييرات فناوري در صنعت ارتباطات ب
 سرعت تغييرات فناوري در صنعت سيمان است.

 

سرعت تغيير فناوري در يک صنعت بيشتر باشد، ميزان  هراندازه طبیعتا  
حاضر در آن صنعت بيشتر خواهد  هایشرکتتغييرات قيمت سهام 

 بود.

 

هايي که گذار هنگام خريد سهام شرکتهمچنين الزم است سرمايه
بسيار سريع است، به اين موضوع توجه داشته  هاآنتحوالت فناوري در 

شرکت مذکور، توانايي انطباق سريع با تغييرات فناوري را  اینباشد که 
 دارد يا خير؟
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شنا آ هاشرکتدر تعيين قيمت سهام  مؤثراز عوامل  دودستهتاکنون با 
 عوامل مرتبط با صنعت -2عوامل کالن يا محيطي و  -1: ایدشده

 

 

 

 :درونی املعو :سومین
 

برخالف عوامل محيطي و عوامل مرتبط با صنعت، عوامل دروني، 
که از اسمش هم پيداست، به وضعيت داخلي شرکت  طورهمان
 اند.مربوط

بر قيمت سهام را براي شما  مؤثرعوامل دروني  ترینمهمدر ادامه، 
 کنيم.بازگو مي
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 ميزان سودآوري شرکت و ثبات آن:-1

گذار از خريد سهام شرکت، انگيزه يک سرمايه ترینمهمبدون ترديد، 
 کسب سود است.

گذار بسيار مهم است که شرکتي که سهمش را براي يک سرمايه
خريده، بتواند عملکرد مناسبي داشته و سود قابل قبولي در پايان سال 

 آورد. به دست

 

يد داز  چراکهالبته، تداوم روند سودآوري نيز بسيار حائز اهميت است، 
گذاران، شرکتي که فقط در يک دوره سود خوبي کسب کند، اما سرمايه

گذاري نتواند به اين روند ادامه دهد، گزينه مناسبي براي سرمايه
 نخواهد بود.

 

در  ،هاشرکتقرار گيرد اين است که  موردتوجهنکته ديگري که بايد  
 هاي آغازين فعاليت خود، سودآوري چندان بااليي ندارندسال

 که الزم است یابدمیبهبود  هاآن، روند سودآوري تدریجبهو  
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بلندمدت، سودآوري  بادیدگذاران به اين موضوع توجه داشته و سرمايه
 شرکت را مورد ارزيابي قرار دهند.

 

 :نسبت قيمت به درآمد سهم-2

 

 P/E  نسبتP  بهE  از تقسيم کردن قيمت سهمPrice  به سود ساليانه
. براي مثال، دو شرکت الف و ب را که آیدمی به دست( Earningسهم )

 همباکنند و در اغلب شرايط نيز هر دو در صنعت ساختمان فعاليت مي
 بگيريـد. در نظريکسان هستند، 

 

تومان باشد، اما قيمت  100اگر سود سهام هر دو شرکت در پايان سال 
 1000تومان و قيمت سهام شرکت ب،  500سهام شرکت الف در بورس 

 خواهيد گرفت؟ اینتیجهتومان، شما چه 

رسد اين است که با فرض تداوم اولين چيزي که به ذهن مي طبیعتا  
سال، خواهد توانست اصل  5پس از  «الف »روند سودآوري، شرکت 

 (،100/500=5سرمايه سهامدارانش را از محل سود سهام، تأمين نمايد )

 

 (.100/1000=10ل است )سا 10، «ب »اين مدت در شرکت  کهدرحالی

www.takbook.com



يت ، در وضع«ب »در مقايسه با شرکت  «الف »شرکت  احتماال  بنابراين، 
 قرار دارد. تریمناسب

يک شرکت در مقايسه  Eبه  Pنسبت  هراندازهدر شرايط يکسان،  معموال  
 دهندهنشانموجود در آن صنعت کمتر باشد،  هایشرکتبا ساير 

 ارزنده بودن سهم است.

 

به  Pيک شرکت و مقايسه آن با نسبت  Eبه  Pبررسي نسبت  همچنين با
E  قيمتي اینتوان دريافت که فعال در آن صنعت، مي هایشرکتساير 

، قيمت مناسبي شدهتعییناکنون براي سهم مذکور در بورس که هم
 است يا خير؟

 

تنها يکي از معيارهاي ارزيابي  Eبه  Pالبته بايد توجه داشت که نسبت 
گرفتن ساير معيارها، مالک  در نظرو بدون  تنهاییبهو نبايد  سهم است
 گيري قرار گيرد.تصميم

 

 سهام: نقد شوندگیقابليت -3

 

هاي يک دارايي خوب، اين هم توضيح داديم که يکي از ويژگي قبال  
 است که سريع به پول نقد تبديل شود.
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 يک دارايي، عنوانبهسهام نيز 

سهامداران انتظار دارند هر  طبیعتا  و  از اين ويژگي مستثني نيست
زمان که خواستند، بتوانند سهام خود را فروخته و به پول نقد تبديل 

 کنند.

يک  شدهمعاملهحجم معامالت، دفعات معامله و تعداد سهام  هراندازه
االي ب نقد شوندگیقابليت  دهندهنشانشرکت در بورس بيشتر باشد، 

 اين سهم است.

 

 

 هاي شرکت:ها و بدهييوضعيت داراي-4

توان هاي مالي اساسي شرکت ازجمله ترازنامه، ميبا بررسي صورت
شناخت خوبي نسبت به وضعيت مالي شرکت و بخصوص ميزان 

 آورد. به دستهاي آن ها و بدهيدارايي

 

فردي که به نسبت سهامش مالک  عنوانبهبراي سهامدار،  طبیعتا  
 ،شودمیشرکت محسوب 
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هايي در بسيار حائز اهميت است که شرکت، چه دارايياين موضوع  
 اختيار دارد،

اين حجم دارايي و بدهي،  بر اساس اینبه چه ميزان بدهي دارد و 
 سهام شرکت براي خريد مناسب است يا خيـر؟

توان اين هاي مالي شرکت، ميبا بررسي ترازنامه و ساير صورت 
 آورد. به دستاطالعات را 

 

 ه شرکت:هاي توسعطرح-5

دهنده اي در يک شرکت بيشتر باشد، نشانهاي توسعهطرح هراندازه
 رشد و پويايي آن شرکت خواهد بود.

هاي ارزنده تواند يکي از نشانهاي، ميهاي توسعهبنابراين وجود طرح
 بودن سهام شرکت باشد.

اي در شرکت و ميزان تأثير آن البته بايد هدف از انجام طرح توسعه
 قرار گيرد، موردبررسیکامل  طوربهسودآوري شرکت،  و درفروش

 زيرا

 اي به يک اندازه در شرکت تأثيرگذار نيستند،توسعه هایطرحهمه 

آالت فرسوده يک شرکت اجرا هايي که براي تعويض ماشينطرح مثال  
 ،شودمی
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اندازي خطوط توليد جديد اجرا راه باهدفهايي که در مقايسه با طرح
 ر کمتـري در ميزان سودآوري شرکت دارند.، تأثيشودمی

 

 ميزان سهام در دست مردم:-6

هرچه تعداد بيشتري از مردم، سهامدار يک شرکت باشند، وضعيت آن 
 تر خواهد بود،سهم مناسب

همواره خريداران و فروشندگان زيادي براي سهم وجود داشته  ال  وازيرا 
 و یابدمیزايش سهم در بورس اف نقد شوندگی، قابليت درنتیجهو 

 

قيمت سهم توسط گروهي خاص از سهامداران،  کاریدستامکان  ثانیا  
 يابد.کاهش مي

 

ن گذارابه آن بخش از سهام شرکت که در اختيـار تعداد زيادي سرمايه 
 .شودمیگفته  سهام شناور آزادقرار دارد، 
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 ترکيب سهامداران شرکت:-7

سهامداران عمده يک  عنوانبهزرگ هاي بوجود برخي نهادها و سازمان
نقطه قوت براي سهام آن شرکت محسوب  عنوانبهتواند شرکت، مي

 شود،

توانند با حمايت از سهم، زيرا سهامداران عمده در شرايط خاص مي
 ، ضرر و زيان سهامداران شوند.درنتیجهمانع از افت قيمت سهام و 

 

 لزوما  مداري يک شرکت، ها و نهادها در ترکيب سهاالبته وجود سازمان
به معناي حمايت آنان از سهم نيست و بايد عملکرد گذشته سهامداران 

 قرار گيرد. موردبررسیعمده در اين خصوص 
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، با هفت عامل دروني يک شرکت که بر قيمت و ميزان قسمتدر اين 
گذاران به خريد سهام آن شرکت اثرگذار است، آشنا اقبال سرمايه

 شديد.

 

 

 

آمده باشد که اطالعات مربوط به اين  به وجود سؤالبراي شما اين  شايد
 ،Eبه  Pعوامل، ازجمله ميزان سودآوري، وضعيت مالي، نسبت 

 ، ترکيب سهامداران،نقد شوندگیاطالعات مربوط به قابليت 

به تواند يک شرکت را چگونه مي در خصوصاي و... هاي توسعهطرح
 آورد. دست

 هایپایگاه از طریقضر، همه اين اطالعات خوشبختانه در حال حا
 اينترنتي رسمي بورس به نشاني

 www.tsetmc.com 

 و

 www.codal.ir 

 ان قرار دارد.گذارسرمایهاي در دسترس لحظه صورتبه

 اشته باشيد.به اينترنت دسترسـي د کافی استفقط 
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 تعیین قیمت سهام: هایشیوهانواع 
 

يعني  هاآندر بورس از قيمت اسمـي  هاشرکتچرا قيمت سهام اغلب 
 تومان بيشتر است؟ 100

 باارزش، همواره شودمیقيمتي که در بورس براي سهام تعيين  این
 واقعي يک سهم برابر است؟

ان متقاضي خريد رگذاسرمایهاست، چرا همچنان برخي  طورایناگر  
 ي باالتر هستند؟باقیمتبرخي سهام، حتي 

 تسؤاالدر اين قسمت، قصد داريم با ذکر انواع قيمت يک سهم، به اين 
 پاسخ دهيم. پس با ما همراه باشيد.

 

 هر سهم، چهار نـوع قيمت دارد:
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 الف: قیمت اسمي:
 

ر بقيمت اسمـي يک سهم، قيمتي است که عرضه اوليه سهام شرکت 
 .شودمیآن قيمت انجام  ساسا

 

هم توضيح داديم، قيمت اسمي هريک از سهام  قبال  که  طورهمان 
لاير(  1000تومان ) صدیکدر بورس در ايران،  شدهپذیرفته هایشرکت

 .شودمیسهام درج  هایبرگهاست. مبلغ قيمت اسمي، بر روي 

 

ز او قيمت اسمي هريک  منتشرشدهکل سرمايه شرکت، تعداد سهام 
تعداد سهامي سهامدار در اختيار دارد، بر روي برگه  عالوهبهسهام، 

 .شودمیسهام درج 

 

 ب: قیمت دفتـري:
 

شرکت کم  هایداراییشرکت را از مجموع  هایبدهیاگر مجموع 
مجموع ارزش سرمايه سهامداران  دهندهنشانکنيم، مبلغ باقيمانده 
بان سهام شرکت ، مجموع حقوق صاحرتدقیقشرکت يا به تعبير 

 خواهد بود.
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حال اگر مبلغ حقوق صاحبان سهام شرکت را بر تعداد سهام شرکت 
 تقسيم کنيم، عدد حاصل بيانگر قيمت دفتري هر سهم است.

 

شرکت الف در پايان  هایداراییبراي مثال، فرض کنيد مجموع ارزش 
 ميليارد تومان است. 10سال اول فعاليت شرکت، 

 

و ساير  هابانکميليارد تومان به  7 رمجموعداين شرکت همچنين 
 ، بدهي دارد.هاشرکت

ميليـارد تومان  3بنابراين، مجموع حقوق صاحبان سهام اين شرکت 
 (.10-7=3خواهد بود )

ميليون سهم منتشر کرده  20تعداد  درمجموعحال اگر شرکت مذکور 
 تومان خواهد بود. 150باشد، ارزش دفتري هر سهم اين شرکت 

(150=20000000/3000000000) 

آمده باشد که چطور قيمت اسمي  به وجود سؤالشايد براي شما اين 
 تومان است، 100سهام شرکت الف 

 تومان؟ 150قيمت دفتري سهام اين شرکت  کهدرحالی
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پاسخ اين است که ميزان سودي که شرکت در پايان سال اول فعاليت 
امداران محسوب و حقوق سه عنوانبهآورده است نيز  به دستخود 

 باعث شده است تا ارزش دفتري سهم،

 تومان افزايش يابد. 150تومان به  100از 

 

در قيمت دفتري سهم هم اين است که اعداد و  «دفتر »دليل ذکر کلمه 
 شدهثبتارقام  بر اساسشرکت،  هایبدهیو  هاداراییارقام مربوط به 

 .دگیرنمیدر دفاتر حسابداري شرکت، مدنظر قرار 

  

 ج: قیمت بازار:
 

، در آن بر اساسقيمت بازار يا قيمت معامالتي، قيمتي است که سهام  
 .شودمیبورس معامله 

هم توضيح داديم، اگرچه قيمت اسمي هر سهم در  قبال  که  طورهمان 
 تومان است، 100بورس 

قيمت اسمي و حتي  بر اساسدر بورس  هاشرکتاما سهام اغلب 
 .شودمیه نارزش دفتري، معامل

، ميزان عرضه و تقاضا کندمیقيمت سهم در بورس را تعيين  آنچه
 براي يک سهم است.
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براي مثال، ممکن است به علت عملکرد خوب يک شرکت،  
 ان زيادي متقاضي خريد سهام آن شرکت در بورس باشند.گذارسرمایه

 

ميزان تقاضا، افزايش خواهد  بر اساسبنابراين، قيمت آن در بورس 
تا چند برابر قيمت اسمي هم  افت و حتي ممکن است اين افزايشي

 باشد.

 غبتیربیدر نقطه مقابل، عملکرد ضعيف يک شرکت ممکن است باعث 
، افزايش درنتیجهان به خريد يا نگهداري سهم مذکور و گذارسرمایه

 عرضه آن در بورس باشد.

 

امه ن روند ادو اگر اي یافتهکاهشبا افزايش عرضه، قيمت سهم  طبیعتا  
 100يابد، ممکن است قيمت سهم حتي به زير قيمت اسمي، يعني 

 تومان برسد.

 

بنابراين، قيمت بازار يک سهم، قيمتي است که در بورس، براي سهم 
 .شودمیتعيين 
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 د: قیمت ذاتي:
 

 منظور از قيمت ذاتي يک سهم، ارزش واقعي آن سهم است.

آيد که چه تفاوتي بين قيمت بازار  به وجود سؤالشايد براي شما اين  
 و قيمت ذاتي يک سهم وجود دارد.

 

اجازه بدهيد با يک مثال توضيح دهيم. فرض کنيد قيمت بازار سهم  
، سهام شرکت الف دیگربیانبهتومان است،  200 اکنونهمشرکت الف، 

 است. خریدوفروشتومان در بورس در حال  200 باقیمت اکنونهم

 ان زيادي همچنان متقاضي خريد اين سهم هستند.رگذاسرمایهاما 

کنيد که چرا قصد داريد سهام اين  سؤالان گذارسرمایهاگر از اين 
 شرکت را خريداري کنيد؟

 200به نظر ما، اين سهم بيشتر از »اين خواهد بود که  هاآنپاسخ همه 
 .«دارد تومان ارزش 
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ت الف، بيشتر از معني اين جمله اين است که ارزش واقعي سهام شرک 
 قيمت بازار اين سهم است.

بنابراين، در يک تعريف ساده، قيمت ذاتي يک سهم، بيانگر ارزشي 
 ان براي سهم قائل هستند.گذارسرمایهاست که 

 ان،گذارسرمایهاگر از ديد  طبیعتا  

 ارزش ذاتي يک سهم باالتر از قيمت بازار آن سهم باشد، 

 گزينه مناسبي براي خريد خواهد بود،

 

 اما اگر ارزش ذاتي يک سهم کمتر از ارزش بازار آن باشد،

 .رودنمیي به شمار گذارسرمایهسهم مذکور گزينه مناسبي براي  

 

بر قيمت سهام،  مؤثر گانهسهاين نکته را هم اضافه کنيم که عوامل 
 ،دروني شرکتعوامل محيطي، عوامل مرتبط با صنعت و عوامل يعني 

تا قيمت واقعي يک سهم را  کنندمیکمک  گذارسرمایهبه  درمجموع
د، خري در خصوصبرآورد کرده و با مقايسه قيمت واقعي و قيمت بازار، 

 کند. گیریتصمیمفروش و يا حفظ سهام شرکت مذکور 
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 ؟هاایحرفهفقط 
 

 :است كه ایجادشدهتا حاال اين سؤاالت براي شما  حتما  

 

ا گذاري كنند يتوانند در بورس سرمايهپذير ميفقط افراد ريسك این-1
 گذاري وجود دارد؟هم امكان سرمايه پذیرریسکدر بورس، براي افراد 
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اي و متخصص است يا افراد بورس، فقط جاي افراد حرفه این-2
 گذاري كنند؟توانند در بورس سرمايهاي هم ميغيرحرفه

 

 

 

 توجه كنيـد: به اين نمـودار

 
ه راحتي متوجتوانيد بهپاسخ به سؤال اول را با دقت در نمودار باال، مي

بر گذاري در بورس را هاي مناسب سرمايهشويد. اين نمودار، شيوه
 .دهدپذيري افراد نشان ميميزان ريسك اساس
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 عنوانهیچبهكه در نمودار نيز مشخص است، افرادي كه  طورهمان
توانند در بورس، اوراق مشاركت و يرش ريسك ندارند، ميتمايلي به پذ

 دارد. شدهتضمینيا اوراق اجاره خريداري كنند، چون سود 

 

 احتماال  اندكي بيشتر است،  هاآنپذيري ميزان ريسك افرادی که 
گذاري را به خريد اوراق مشاركت هاي سرمايهگذاري در صندوقسرمايه

، چون قابليت كسب بازدهي بيشتر از دهندو اوراق اجاره ترجيـح مي
 وجود خواهد داشت. هاآنبازدهي اين نوع اوراق براي 

 

 

هند دپذيرترند، ترجيح ميگذاراني كه از دو گروه قبلي ريسكسرمايه
 ها را خريداري كنند،سهام شركت مستقیما  خودشان 

پذيرش اين ريسك، سود بيشتري به  درازایدهند چون احتمال مي 
 اورنددست بي

توانند در پذير هستند، ميريسك شدتبه، افرادي كه درنهایتو 
 .گذاري كنندقراردادهاي آتي سرمايه

 

بورس براي افراد  ایناول پاسخ بدهيم كه  سؤالهدف اين بود به 
 .پذیرریسکپذير مناسب است يا ريسك
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مشخص شد: همه افراد با سطوح  سؤالبا اين توضيحات، پاسخ 
 .رادارندگذاري در بورس پذيري امكان سرمايهمختلف ريسك

 

اي بورس، فقط براي افراد متخصص و حرفه این و اما سؤال دوم:
گذاري توانند در بورس سرمايهاست؟ يا افراد غيرمتخصص هم مي

كنند. نمودار زير، پاسخ اين سؤال را هم براي شما مشخص خواهد 
 :كرد
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مشخص است، افراد با كمترين  یخوببهكه در نمودار هم  طورهمان
خريد اوراق مشاركت و يا اوراق اجاره و  از طریقتوانند تخصص هم مي

گذاري كه سود ثابتي دارند، هاي سرمايهگذاري در صندوقيا سرمايه
 وارد بورس شوند.

 

هاي توانند از بين ساير صندوقافرادي كه تخصص بيشتري دارند، مي
تري دارد براي ه عملكرد مناسبگذاري، صندوقي را كسرمايه
 گذاري انتخاب نمايند.سرمايه

 

 سبد گردانیتوانند از خدمات گذاران ميهمچنين اين گروه از سرمايه
كامل توضيح خواهيم داد،  طوربههاي آينده اختصاصي كه در برنامه

 استفاده كنند.

با افزايش ميزان شناخت و آگاهي افراد از نحوه ارزيابي سهام  
مستقيم نسبت به  صورتبهتوانند گذاران ميها، سرمايهكتشر

 ها اقدام كنند.سهام شركت خریدوفروش

 

هاي اي هم در كنار همه گزينهافراد بسيار متخصص و حرفه
گذاري در ابزارهاي با ريسك باال مثل ، مهارت سرمايهمورداشاره

 كنند.قراردادهاي آتي و ... را پيدا مي
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پاسخ سؤال دوم هم مثبت است، يعني برخالف برخي  با اين اوصاف، 
گذاري افراد متخصص و تصورات رايج، بورس فقط محلي براي سرمايه

گذاري در بورس توانند سرمايههم مي هاایغیر حرفهاي نيست و حرفه
 .را تجربه كنند

 خریدوفروش سهام: هایروش
 

 

د به بورس، مراجعه به خاطر داريد كه گفتيم اولين گام براي ورو حتما  
هاي كارگزاري بورس در سراسر كشور و دريافت كد به يكي از شركت
 سهامداري است.

تواند به چهار روش نسبت به از دريافت كد سهامداري، فرد مي پس
 سهام و يا ساير اوراق بهادار موجود در بورس اقدام كند: خریدوفروش

 

 زارمراجعـه حضوري به كارگ از طریق خریدوفروش-1

 

 تلفني صورتبهارائه سفارش  از طریق خریدوفروش-2
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 اينترنتي صورتبهارائه سفارش  از طریق خریدوفروش-3

 

 به روش برخط )آناليـن( خریدوفروش-4

 

 

 

مراجعه حضوري  از طریق خریدوفروشروش اول: 

 :به كارگزار
 

حضوري به شركت  صورتبهگذار سرمايه کافی استدر اين روش، 
مراجعه كرده و فرم درخواست خريـد يا فروش اوراق بهادار كارگزاري 

 را تكميل كند.

اين فرم شامل اطالعاتـي مثل مشخصات كامل فرد، نشاني و تلفن 
تماس، كد سهامداري و همچنين مشخصات كامل سهام و يا ساير 

 اوراق بهاداري است كه فرد قصـد خريد يا فروش آن را دارد.

يا فروش اوراق بهادار و نحوه تكميل اين نمونه فرم درخواست خريد 
 كنيـد.فرم را در ادامه، مشاهده مي
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 هاآندر تکميل فرم خريد، نکات مختلفي وجود دارد كه به شرح 
 :پردازيممي

 

 و شودمیشماره سفارش و نام و كد كارگزار توسط كارگزاري تكميل •
 .شما بايد تاريخ را در باال قيد نماييد

 

نماييد. توجه داشته باشيد كه شخصات خود را تكميل ميم ازآنپس•
منظور از كد خريدار يا فروشنده، همان كد سهامداري است كه در 

 .برنامه قبلي در مورد آن توضيح داديم

 

توان سه نوع سهام را نماييد در هر فرم ميكه مشاهده مي طورهمان•
 هايبرگهخريداري نمود. اگر سفارش بيشتري داشته باشيد بايد 

 .بيشتري را تكميل نماييد

 

يا سهام است يا  معموال  كنيد كه در ابتدا نوع اوراق را مشخص مي•
اوراق مشاركت. منظور از نام شركت ناشر، همان شركتي است كه شما 

 قصد داريد سهام آن را بخريد يا بفروشيد.

؛ كنيدرا مشخص مي موردتقاضاسپس تعداد اوراق درخواستي و مبلغ 
 200سهم شرکت الف را به قيمت هر سهم  1000نويسيد مايليد مي ال  مث
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تومان خريداري نماييد. در قسمت انتهايي اين رديف نيز تاريخ اعتبار 
وجود دارد. اين بدان معناست كه كارگزاري تا چه تاريخي مجاز به 

 پيگيري تقاضاي شماست.

 .يـدبايد تاريخ پايان اعتبار را بنويس حتما  در اين قسمت 

 

گذاري به همراه کارمزد مربوط سپس بايد مبلغ موردنظر براي سرمايه•
که مشخص است، اين  طورهمانبه خريد را به كارگزاري بپردازيد كه 

 پرداخت از دو طريق

 كارگزاري يا تحويل چك ممكـن است. ابحسبهواريز 

مبلغي وجود داشته باشد،  شويد كه اگر كسريشما متعهد مي ضمنا  
 ردازيد.بپ

 ردوبدل بیندراینتوجه داشته باشيد كه پول نقد  درهرصورت
 .شودنمي

 

كه  طورهماننويسي چك است. مالحظات و شرايط ويژه در حكم پشت•
اگر در نوشتن اعداد در چك مشكلي پيش آيد، در پشت چك اصالحيه 

كنيم، ممكن است در نوشتن فرم هم مشكلي باشد كه آن را مرقوم مي
 .بريمقسمت براي تصحيح آن بهره مياز اين 
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داشته باشيد كه چون بورس يك بازار پويا بوده  مدنظراين موضوع را •
و زمان در آن بسيار حائز اهميت است، نوشتن ساعت و دقيقه ارائه 

 سفارش در بخش امضا بسيار مهم است.

اگر خريدار شخصيت حقوقي باشد، بايد در كنار امضا، از مهر هم 
 .كنداستفاده 

 

 :اندازيمحال به فرم فروش نگاهي مي

 

كنيد، فرم فروش شباهت زيادي به فرم خريد كه مالحظه مي طورهمان•
مطرح است كه  خریدوفروشدارد. تنها چند تفاوت با توجه به تفاوت 

 .دهيمتوضيح مي

 

مسلم است كه در هنگام فروش موضوع حداقل قيمت براي فروشنده •
که فروشنده اوراق بهادار، حاضر نيست کمتر  مطرح است. يعني قيمتي

 از آن قيمت، اوراق بهادار خود را بفروشد.

 

موضوع بعد، نحوه دريافت مبلغ حاصل از فروش اوراق بهادار است. •
 در اينجا چند حالت وجود دارد:
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كه خودتان معين  به حسابیيا کارگزار مبلغ ناشي از فروش اوراق را 
 کندكنيد، واريز ميمي

 کند.و يا کارگزار، در وجه شما چک صادر مي 

توانيد مبلغ را نزد كارگزار باقي بگذاريد تمايل، مي در صورتهمچنين 
 .قرار گيرد مورداستفادههاي بعدي خريد، تا در سفارش

 

 

 سهام: خریدوفروشروش تلفنی سفارش 
 

 

 براي ها،اغلب شما از خدمات تلفني و اينترنتي كه امروزه، در بيشتر بانك
 .كنيدمي استفاده شودمی ارائه... و وجوه وانتقالنقل قبوض، پرداخت

 از كه خاصي مقررات و ضوابط بر اساس را خدمات گونهاین هم بورس كارگزاران
 است، شدهابالغ و تعيين بورس سازمان سوي

 تسهيل هاآن براي را گذاريسرمايه فرايند تا دهندران ارائه ميگذاسرمايه به 
 .ندكن

 صورتبهاوراق بهادار  خریدوفروشيكي از اين خدمات، امكان ارائه سفارش 
 تلفني است،
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 شركت به حضوري مراجعه به نياز بدون تواندمي گذاربه اين معنا كه سرمايه
 كز تماس كارگزاري،مر سامانه از استفاده از طریق صرفا   كارگزاري،

سهام و ساير اوراق بهادار را  تلفني سفارش خود براي خريد يا فروش صورتبه 
 به كارگزار ارائه دهـد.

 كارگزاري، تماس مركز از طریق تلفني سفارش ارائه امكان فعال کردنبراي 
 قرارداد و كرده مراجعه كارگزاري شركت به باريك گذارسرمايه کافی است
 كند. امضا را مربوطه

 و كاربـري نام رگزاريكا قرارداد، اين امضاي پس از یک هفتهحداكثر ظرف مدت 
 .دهدمي ارائه وي به محرمانـه صورتبه را مشتري مخصوص عبور رمـز

 با ،تلفني صورتبه تواندمي گذارسرمايه كاربري، نام و عبور رمز دريافت پس از 
 يا خريد براي خود هايرشسفا و گرفته تماس كارگزاري تماس مركز سامانه
 .كند هسامان وارد را بهادار اوراق فروش

 

تلفني، هيچ تفاوتي با ارائه سفارش  صورتبهتوجه داشته باشيد ارائه سفارش 
 مركز از طریق شدهارائه هايحضوري ندارد و شركت كارگزاري، سفارش صورتبه

 .كرد خواهد پيگيري حضوري، هايسفارش همانند را تماس

 

ي شماره خودكار، به مشتر صورتبهسامانه مركز تماس كارگزاري،  همچنين
 مطلع خود سفارش وضعيت آخرين از بتواند ،هرلحظه در تا دهدپيگيري مي

 ضروري نكات اين به توجه كارگزاري، تماس مركز خدمات از استفاده براي. شود
 :است
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ان است و رايگ صورتبه مشتريان، براي تلفني سفارش امكان سازيفعال-1
اق بهادار، وجهي در اين اور خریدوفروشكارمزد  جزبهكارگزاران بورس، 

 خصوص از مشتريان دريافت نخواهنـد كرد.

 

 اعالم كارگزاري به قرارداد، در كه هاييشماره تلفن از طریقمشتـري فقط -2
 ودخ هايسفارش و كرده برقرار ارتباط كارگزاري تماس مركز با تواندمي كند،مي
 اوراق بهادار را ارائه كند خریدوفروشاي بر

 اثر ترتيب مشتري هايسفارش به ها،تماس از ساير شماره تلفن در صورتو 
 مراتب مشتري، تلفن تغيير در صورت است الزم بنابراين. شد نخواهـد داده
 شود اعالم مربوطه كارگزاري شركت به رسمي صورتبه

 

 ار مربوطه كارمزد عالوهمشتري بايد مبلغ موردنياز براي خريد اوراق بهادار به-3
 به تماس، مركز از طریق را مربوطه اطالعات و واريز كارگزاري بانكي حساببه

 .دهد اطالع كارگزاري

 فروش از حاصل مبلغ واريـز از پس كارگزاري هم بهادار اوراق فروش مورد در
اطالعات  ،(است شدهمشخص مربوطه، قرارداد در كه) مشتري بانكي حساببه

 .دهـداطالع ميمركز تماس، به مشتري  از طریقواريزي را 
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به اينكه ورود به سامانه مركز تماس كارگزاري، با ارائه نام كاربري و  با توجه-4
 از خودداري و عبور رمز نگهداري و حفظ است، پذيررمز عبور مشتري امكان

 .است اهميت حائز بسيار ديگران، نزد آن افشاي

 

لي متوا صورتبهار رمز عبور استفاده از خدمات مرکز تماس سه ب کهدرصورتی-5
 هاشتباه وارد شود، خدمات مرکز تمـاس براي مشتري غيرفعال شده و اراي

 دوباره مشتري به كارگزاري است. هخدمات به وي، مشروط به مراجع

 

 سفارش امكان سازيهنگام امضاي قرارداد بين مشتري و كارگزاري براي فعال-6
كز تماس كارگزاري در قرارداد سامانه مر از طریقتلفني، ساعات دريافت سفارش 

 ،شودمیمشخص 

 

 هك هاييساعت در صرفا   را خود خریدوفروش هايسفارش بايد مشتري بنابراين 
 ،این صورت غير در زيرا نمايد، سامانه وارد است، شدهمشخص قرارداد در

 مربوطه نخواهد داشت. هايسفارش انجام براي مسئوليتي كارگزار

 

 براي هاه كنم كه استفاده از مركز تماس كارگزارياين نكته را هم اضاف
 براي گذارانسرمايه به كمك عالوه بر بورس، در بهادار اوراق خریدوفروش

 کامال   هم مشتري هايسفارش انجام در دقت ازنظر هزينه، و وقت در جوييصرفه
 است؛ مطمئن

www.takbook.com



 ن تماس وتلفني مشتري با مركز تماس كارگزاري تا پايا تماس هنگام از زيرا
 ردهك سامانه وارد تلفني صورتبه مشتري كه هاييارائه سفارش، كليه سفارش

 و شده نگهداري و ضبط سامانه در ها،سفارش ارائه دقيق زمان همراه به است
 ،شودمی اجرا كارگزاري توسط كامل طوربه

مشتري درخواست كرده است، به  ازآنچهخارج  سفارشي انجام احتمال بنابراين
بروز چنين مشكلي كه البته احتمال آن  در صورتاقل ممكن رسيده و حتي حد

 .بود خواهـد رسيدگـي و پیگیریقابل راحتيبسيار اندك است، موضوع به

 

اوراق بهادار در بورس، يعني  خریدوفروشخب در اين قسمت، دومين روش 
 تلفني، صورتبهروش ارائه سفارش 

 قسمت در. كرديم تشريح شما براي را هايسامانه مركز تماس كارگزار از طریق
 آنالين معامالت و اينترنتي صورتبه ،خریدوفروش سفارش ارائه روش بعد،
 .داد خواهيـم توضيح را( برخط)
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ه ک طورهمانعملكرد شبيه روش تلفني است.  ازنظرروش اينترنتي 
تماس تلفني با سامانه مرکز  از طریقگذار تلفني، سرمايه درروش

 تماس کارگزاري،

سفارش خريد يا فروش خود را به کارگزار ارائه کرده و کارگزار، پس از 
کند، دريافت سفارش مذکور، آن را وارد سامانه معامالت بورس مي

اينترنتـي هم مشتري پس از دريافت رمز عبور از شرکت  درروش
 کارگزاري،

ست هاي درخوابه سايت اينترنتي کارگزار مراجعه کرده و با تکميل فرم
اينترنتي، سفارش خود را در سامانه کارگزار  صورتبهخريد يا فروش 

 کند.ثبت مي

 صورتبهاوراق بهادار  خریدوفروشما قصد نداريم درباره روش 
اندازي سامانه به راه با توجهاينترنتي خيلي صحبت کنيم؛ چون 

رائه معامالت برخط )آنالين( سهام در بورس، امروزه ديگر از روش ا
 شود.سفارش اينترنتي چنـدان استفاده نمي

 

خوبي مشخص است، در هر سه روشي که تاکنون که به طورهمان
ايم، يعني روش مراجعه حضوري به کارگزار، ارائه سفارش توضيح داده

رک اينترنتي، يک نکته مشت صورتبهتلفني و يا ارائه سفارش  صورتبه
هر سه روش، مشتري، سفارش اين است که در  همآنوجود دارد و 

 خود را به شرکت کارگزاري داده و اين،

www.takbook.com



کند. کارگزار است که درخواست مشتري را وارد سامانه معامالت مي 
اقدام به خريد يا فروش اوراق بهادار  مستقیما  بنابراين، مشتري 

 کند.نمي

 

اما روش چهارم، يعني معامالت برخط )آنالين( که قصد داريم در ادامه، 
 دکنگذار فراهم ميدرباره آن صحبت کنيم، اين امکان را براي سرمايه

هاي خريد يا فروش سهام را بدون واسطه درخواست مستقیما  که خود، 
 کارگـزار، وارد سامانه معامالت بورس نمايد.

 

 اما روش معامالت برخط، چيست و چه مزايايـي دارد؟ 

 

  

 

 

 

 معامالت برخط )آنالین( سهام:
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برخط سهام  خریدوفروشتفاوت روش  ترینمهمکه گفتيم،  طورهمان
 و مستقیما  دهد گذار اجازه ميها، اين است که به سرمايهبا ساير روش

 سهام نمايد. خریدوفروشبدون واسطه کارگزار، اقدام به 

 

گذاران به حدي زياد بوده است که جذابيت معامالت برخط براي سرمايه
اندازي اين سامانه در بورس سال از راه چندباوجود گذشت تنها حدود 

اکنون تعداد زيادي از سهامداران از روش برخط، براي ايران، هم
 کنند.سهام استفاده مي خریدوفروش

 

 

گـذاران تا اين اندازه براي سرمايه اما چرا روش معامالت آناليـن
 جذابيت دارد:

 

گذاري در هيکي از نکات مهم سرماي: خریدوفروشسرعت عمل در -1
اطالعات است؛ به اين  بر اساسگيري بورس، سرعت عمل در تصميم

يک سهم،  در خصوصدريافت اطالعات معتبر  محضبهمعنا که 
گذار بايد در کمترين زمان، نسبت به خريد يا فروش آن سهم سرمايه
چند دقيقه و حتي ثانيه تأخير در خريد يا  بساچهگيري نمايد. تصميم

 موردنظرگذار مجبور شود سهم ، باعث شود تا سرمايهفروش يک سهم
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باالتري خريداري کرده و يا سهمي را که در اختيار دارد،  باقیمتخود را 
 کمتري، بفروشد. باقیمت

 از طریقسنتي که درخواست خريد يا فروش،  هایدر روش طبیعتا  
 ، زمان بيشتري طول خواهد کشيد تا کارگزار،شودمیکارگزار انجام 

برخط  درروش کهدرحالیرخواست را وارد سامانه معامالت نمايد، د
تواند تنها با در اختيار داشتن يک رايانه گذار مي)آنالين(، سرمايه
 متصل به اينترنت،

در کسري از ثانيه نسبت به خريد يا فروش سهم موردنظـر خود، اقدام 
 نمايد.

 

ا استفاده از بگذاري: حذف محدوديت زماني و مکاني در سرمايه-2
تواند تنها با در اختيار گذار ميسامانه معامالت برخط سهام، سرمايه

داشتن يک رايانه متصل به اينترنت، حتي از منزل و محل کار خود 
 سهام نمايد. خریدوفروشاقدام به  مستقیما  

مراجعه حضوري اعم از محدوديت  درروشبنابراين، مشکالت موجود  
ورس، ترافيک، آلودگي هوا، صرف وقت و دسترسي به کارگزاران ب

گذار، حتي از زمان بسيار زياد و... در اين روش وجود ندارد و سرمايه
تواند در بورس دورترين نقاط کشور و يا کشورهاي ديگر مي

 گذاري کند.سرمايه
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در برخي موارد، کاهش اختالفات احتمالي بين مشتري و کارگزاري: -3
، شودمیتري و کارگزار، اختالف ايجاد که بين مش شودمیمشاهده 

موقع گويد که کارگزار درخواست وي را به، مشتري ميمثالعنوانبه
 وارد سامانه معامالت نکرده

کارگزار،  کهدرحالیو لذا، به خاطر اين تأخير، متحمل زيان شده است، 
 چنين ادعايـي را قبول ندارد.

ي با استفاده از روش درست است كه اين موارد بسيار اندك است ول
اختالفات بين کارگزاري و مشتري از بين  گونهاینمعامالت برخط، 

 رود،مي

درخواست خريد يا فروش خود سهام را  مستقیما  زيرا مشتري، خود 
کند و شرکت کارگزاري، در ثبت اين وارد سامانه معامالت مي
 درخواست دخيل نيست.

 

 

 

سنتي،  هایدر روش: گذاريهگيري سرمااستقالل کامل در تصميم-4
گران شاغل در شرکت هاي مشتريان توسط معاملهچون سفارش

 ،شودمیکارگزاري وارد سامانه معامالت 
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اين احتمال وجود دارد که در مواردي هرچند بسيار محدود، برخي 
خطاهاي انساني در کيفيت ثبت درخواست مشتريان در سامانه 

 گذار برايگران در تصميم سرمايهمعامالت صورت گرفته و يا معامله
 خريد يا فروش سهم اثرگذار باشند،

گذار است که معامالت برخط، اين تنها خود سرمايه درروش کهدرحالی 
 گيردمي درباره خريد يا فروش سهم تصميم

و هيچ شخص ثالثي در اين موضوع دخيل نيست، بنابراين، استقالل 
 خواهد شد.کامل رعايت  طوربه گیرتصمیمفرد 

 

 الکترونيک: صورتبهگذاري، وجوه الزم براي سرمايه وانتقالنقل-5

جام ناازپسمعامالت برخط سهام، در کمترين زمان ممکن  درروش
معامله، مبلغ موردنياز براي خريد سهام به همراه کارمزد مربوط 

 خودکار از حساب بانکي الکترونيكي مشتري کسر شده و صورتبه

حاصل از فروش سهام، پس از کسر کارمزدهاي  همچنين، وجوه
 ؛شودمیفرد واريز  حساببهمربوط، 

بنابراين براي دريافت و پرداخت وجه، نيازي به مراجعه حضوري به 
تواند آخرين وضعيت از زمان مي هرلحظهبانک نيست و مشتري، در 

 گردش مالي و موجودي حساب خود را کنترل کند.
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مزاياي روش معامالت برخط )آنالين( براي  عنوانبه آنچههمه  عالوه بر
 گذاران ذکر شد،سرمايه

اين روش يک مزيت بسيار مهم نيز براي بازار سرمايه دارد و آن اينکه 
گذاري در بورس، به رشد و توسعه مداوم به علت تسهيل فرآيند سرمايه

بازار سرمايه و فراگيرشدن اين بازار در بين قشرهاي مختلف جامعه، 
 کند.سيار کمک ميب

 

 

 

 

 

 

 

 :در بورساصطالحات رایج 
 

در اين قسمت، قصد داريم برخي از اصطالحات متداول در بازار سهام 
 ايد، براي شما تشريـح کنيمرا که تاکنون بارها شنيده
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 ... نماد

 

در بورس است.  شدهپذیرفته هایشرکتنام اختصاري  درواقعنماد، 
شيمي خارک در بورس، شخارک )به کسر براي مثال، نماد شرکت پترو

 ش( است.

حرف اول نماد، برگرفته از صنعتي است که شرکت در آن قرار دارد و 
 در نماد شخارک، مثال  ؛ خالصه نام شرکت است درواقعبخش دوم نماد، 

 حرف ش بيانگر صنعت شيميايي و 

 کلمه خارک، مخفف عبارت پتروشيمي خارک است.

 هاآن، نماد هاشرکتاي استفاده از نام کامل بج عمدتا  فعاالن بورس، 
 .برندمیرا بکار 

  

 

 

 ... توقف نماد
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 صورتبهدر بورس  هاشرکتگاهش اوقات، معامالت سهام برخي 
نماد شرکت  گویندمی اصطالحا  . در اين حالت، شودمیموقتي، متوقف 

 است. شدهمتوقف

که رويدادي  کندمیبورس زماني نماد يک شرکت را متوقف  عمدتا  
ن اي کهنحویبهآن شرکت اتفاق افتاده باشد،  در خصوصحائز اهميت 

قيمت سهام  ازاندازهبیشرويداد بتواند موجب افزايش يا کاهش 
 شرکت شود.

براي مثال، قبل از برگزاري مجامع ساليانه شرکت، نماد آن شرکت 
، زيرا در مجمع ساليانه، سود سهامداران مشخص شودمیمتوقف 
بر قيمت سهم بعد از مجمع، تأثير  تواندمیاهد شد و اين موضوع، خو

 زيادي داشته باشد.

 دهدمیان اجازه گذارسرمایهموارد، به  ونهگاینتوقف نماد در  طبیعتا  
تشار اطالعات کامل و شفاف شدن وضعيت شرکت، در شرايط ناازپستا 

ن سهم خريد، فروش و يا نگهداري آ در خصوصيکسان و عادالنـه، 
 کنند. گیریتصمیم

 

 

 

 ... مجمع

www.takbook.com



 

در  گیریتصمیم منظوربهبه گردهمايي سهامداران و مديران شرکت که 
 .شودمی، مجمـع گفته شودمیمسائل مهم شرکت برگزار  خصوص

 سهامداران شرکت، متناسب با ميزان سهم خود، در مجامع حق رأي

 دارنـد.

 بل از برگزاري مجمع،روز ق 10شرکت موظف است حداقل  مدیرههیئت

امه روزن عنوانبهآگهي برگزاري مجمع را در روزنامه کثيراالنتشاري که 
است، منتشر کند تا سهامداران از اين  شدهانتخابرسمي شرکت 

 موضوع مطلع شوند.

 

 

 

 

 

 :شوندمیتقسيم  دودستهبه  هاشرکتمجامع 

 مجمع عادي ساليانه -1

 العادهفوقمجمع  -2 
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 ي ساليانه:مجمع عاد -1

، سهامداران شرکت را باریک هرسالشرکت موظف است  مدیرههیئت
دعوت کرده و گزارش عملکرد ساليانه خود را به سهامداران ارائه نمايد. 

 .شودمیبه اين گردهمايي، مجمع عمومي ساليانه گفته 

موارد مهمي مانند  در خصوصدر مجمع عمومي ساليانه، همچنين 
، مدیرههیئته سهامداران و انتخاب اعضاي ميزان سود تقسيمي ب

 .شودمی گیریرأی

 

 :العادهفوقمجمع  -2

مجمع ساليانـه، هر مجمع ديگري که توسط شرکت برگزار شود،  جزبه
 در خصوص عمدتا   العادهفوقنام دارد. در مجامع  العادهفوقمجمع 

. .مواردي مانند افزايش سرمايه شرکت، تغيير نشاني و نام شرکت و.
 .شودمی گیریتصمیم

 

 

 ... سال مالـي
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است که مبناي محاسبه سود و  ایسالهیکمنظور از سال مالي، دوره 
 .باشدمیمالي شرکت  هایگزارشزيان و ساير 

، از ابتداي فروردين تا پايان اسفند هاشرکتسال مالي در بسياري از 
ال مالي نوع فعاليت خود، س بر اساس، هاشرکتاست، اما برخي از 

از ابتداي مهر تا پايان شهريور سال بعد،  مثال  خود را زمان ديگري، 
 .کنندمیتعيين 

در پايان سال مالي، مجمع ساليانه شرکت برگزار و عملکرد 
در طول سال مالـي، مورد ارزيابي سهامداران قرار  مدیرههیئت
 .گیردمی

ز پايان ماه پس ا 4شرکت موظف است حداکثر ظرف مدت  مدیرههیئت
 سال مالي شرکت، مجمع عادي ساليانـه را برگزار کند.

 

 

 

 

 ... صورت سود و زیان
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معيـارها براي انتخاب  ترینمهمبه خاطر داريد که گفتيم يکي از  حتما  
 سهام يک شرکت، ميزان سودآوري آن شرکت است.

هام س باقیمتميزان سودآوري يک شرکت در مقايسه  هراندازه طبیعتا  
ده ارزن هاینشانهيکي از  تواندمیت در بورس، بيشتر باشد، آن شرک

 بودن سهم باشد.

از ميزان سودآوري يک شرکت مطلع شد؟ صورت  دشومیاما چگونه 
بيانگر ميزان سود يک شرکت در پايان سال مالي  خوبیبهسود و زيان، 

 است.

و زيان خود را  سوددر پايان سال مالي، صورت  اندموظف هاشرکت
تشر و از اين طريق، ميزان سودآوري خود را به سهامداران اطالع من

 دهند.

، ميزان هاشرکتدر صورت سود و زيان، مواردي مانند ميزان فروش 
مربوط به عملکرد شرکت  بااهمیتو ساير اطالعات  هاآن هایهزینه
 است. مشاهدهقابل

به  دتواننمی، هاشرکتسهامداران براي مشاهده صورت سود و زيان 
آر( مراجعه  آیشود کدال نقطه  خوانده www.codal.irاينترنتي )پايگاه 
 کنند.

 

 ... ترازنامه
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در قيمت سهام، توضيح داديم که  کنندهتعییندر بيان عوامل 
ها و ان بايد عالوه بر سودآوري شرکت، به ميزان داراييگذارسرمایه
 هاي شرکت نيز توجه داشته باشند.بدهي

مهم است که بداند شرکتي که قصد دارد  گذارسرمایهي يک برا طبیعتا  
گذاري کند، چه ميزان دارايي، اعم از پول نقد، ملک، در آن سرمايه

 آالت و... دارد.ماشين

کنندگان مواد اوليه ، تأمينهابانکها و تعهدات شرکت به ميزان بدهي
ان شرکت سرمايه سهامدار عنوانبه آنچه، درمجموعو... چقدر است؟ و 

هاي شرکت از ، حقوق صاحبان سهام، پس از کسر بدهياصطالحا  يا 
 ماند، چقدر است؟هاي آن باقي ميدارايي

است.  مشاهدهقابلهمه اين اطالعات، از طريق مطالعه ترازنامه شرکت 
، ترازنامه که همانند صورت سود و زيان، در پايان دوره مالي درواقع

 ،شودمیمنتشر شرکت براي اطالع سهامداران 

همانند يک تصوير واضح و شفاف، وضعيت شرکت را ازنظر ميزان  
دهد. ها و حقوق صاحبان سهام نشان ميها، بدهيدارايي
نيز همانند صورت سود  هاشرکتگذاران براي مشاهده ترازنامه سرمايه

 مراجعه کنند. www.codal.irتوانند به پايگاه اينترنتي و زيان، مي
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 ...(EPSسهـم ) سود هر

 

 ،آوردمی به دستاگر کل سودي را که شرکت در پايان سال مالي خود، 
توسط شرکت تقسيم کنيم، عدد حاصل  منتشرشدهبر تعداد سهام 

 بيانگر سود هر سهم است.

اطالعات مندرج در صورت سود و زيان، کل  بر اساسبراي مثال، اگر  
ون تومان و تعداد ميلي 500سود خالص شرکت در پايان سال مالي 

تومان  500سهم باشد، سود هر سهم  میلیونیکسهام شرکت هم 
 خواهد بود:

500=1000000  ÷500000000 

 

 

 

 ...(DPSسهـم )سود تقسیمي هر 
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ه همه سودي را ک لزوما  ، هاشرکتاگر به خاطر داشته باشيد، گفتيم که 
 ندکنمیع ن، بين سهامداران توزيآورندمی به دستدر پايان سال مالي 

شرکت، نگه  آیتوسعه  هایبرنامهو بخشي از آن را براي اجراي 
. ميزان سودي که به ازاي هر سهـم، بين سهامداران توزيع دارندمی
. اگر در گویندمی DPS اصطالحا  ، سود تقسيمي هر سهم يا شودمی

تومان سود را  500تومان از  300مثال قبل، شرکت به ازاي هر سهم، 
در  گیریتصمیمتومان خواهد بود.  300شرکت  DPSند، توزيع ک
ز ا گیریرأیميزان تقسيم سود، در مجمع عادي ساليانه و با  خصوص

. پس از تصويب مبلغ سود تقسيمي، شرکت شودمیسهامداران انجام 
ماه، اين مبلغ را به سهامداران  8موظف است حداکثر ظرف مدت 

سهامداران خرد را زودتر از اين  سود هاشرکت معموال  بپردازد. البته 
. منظور از سهامداران خرد، سهامداراني است کنندمیموعد، پرداخت 
عمده، تعداد کمي از سهام شرکت را در  سهامدارانکه در مقايسه با 

 که در گیردمی. سود تقسيمي هر سهم، به افرادي تعلق اختیاردارند
اختيار داشته  زمان برگزاري مجمع شرکت، سهام آن شرکت را در

در هاي متفاوتي ، سياستهاشرکتباشنـد. الزم به ذکر است که 
دهند بيشتر سود سهام تقسيم سود دارند، برخي ترجيح مي خصوص
سهامداران تقسيم کنند، اما برخي ديگر درصد کمي از سود را  رابین

 براي موردنیازتقسيم کرده و بخش عمده آن را به تأمين نقدينگي 
گذاران بايد دهند. سرمايهاي، اختصاص ميهاي توسعهانجام طرح

هنگام انتخاب سهام، به سياست شرکت در توزيع سود توجه داشته 
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يت مطلوب هاآنباشند، براي مثال، افرادي که دريافت سود مستمر براي 
هايي را بخرند که سود تقسيمي دهند سهام شرکتدارد، ترجيح مي

تري دارند، بيشتر به که ديد بلندمدت بيشتر است، اما افرادي هاآن
، بخش روند که بجاي درصد تقسيم سود زيادهايي ميسراغ شرکت

 کنند.هاي شرکت ميعمده سود ساليانه را صرف توسعه فعاليت

 

 ... تعدیل سـود

 

مستمر و در  صورتبه اندموظفدر بورس  شدهپذیرفته هایشرکت
رد واقعي خود را بررسي کرده و )کنترل شود(، عملک ماههسه هایدوره

جديد  یبینپیش، شدهبینیپیشضمن مقايسه عملکرد واقعي با بودجه 
عملکرد واقعي به بازار  بر اساسخود از ميزان سودآوري شرکت را 

ر کرده است که د بینیپیش، شرکت الف مثالعنوانبهمنعکس کنند. 
؛ آورد به دستهم تومان سود به ازاي هر س 100، 1392پايان سال مالي 

اما پس از گذشت سه ماه از فعاليت شرکت و با بررسي عملکرد اين سه 
تومان افزايش  110تومان به  100خود را تغيير داده و از  بینیپیشماه، 
 ماههشش. همين شرکت ممکن است پس از بررسي عملکرد دهدمی

 توماني قابل تحقق نيست و 110خود، به اين نتيجه برسد که سود 
 تومان کاهش يابد. 95سود شرکت، بايد به  بینیپیش
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 تعديل سود اصطالحا  را  شدهبینیپیشدر سود  چنینیاینتغييرات 
خود، به  هایگیریتصمیمهمواره در  بایدان گذارسرمایه. گویندمی

 تعديل سود سهام توجه داشته باشند.

 

 

 

 ... صف خرید و صف فروش

 

در بورس، از حجم عرضه آن سهم وقتي حجم تقاضا براي يک سهم 
 .شودمیبيشتر باشد، براي آن سهم صف خريد تشکيل 

به  انگذارسرمایهاقبال  دهندهنشانتشکيل صف خريد براي يک سهم 
 آن سهم است.

 

 در نقطه مقابل،

وقتي حجم عرضـه يک سهم در بورس، بيشتر از حجم تقاضا براي آن  
 .گیردمیل سهم باشد، براي سهم مذکور صف فروش شک
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 رغبتیبیحاکي از  تواندمیتشکيل صف فروش براي يک سهم، 
 ان به آن سهـم است.گذارسرمایه

ر د نقد شوندگیميزان  هراندازهالبته ذکر اين نکته ضروري است که 
سهام در آن  خریدوفروش هایصفيک بورس بيشتر باشد، از حجم 

 بورس کاسته خواهد شد،

ز افزايش و کاهش قيمت سهام، همواره زيرا در همه شرايط اعم ا 
فرايند  روان بودنمتقاضي براي سهام وجـود دارد و اين، يعني 

 باال. نقد شوندگیمعامالت در بورس و قابليت 

 

بازار  نقد شوندگیاخير، ميزان  هایسالدر بورس ايران نيز در 
تا حد زيـادي کاسته شده  خریدوفروشهاي افزايش و از حجم صف

 است.

 جهبا تواين است که  خریدوفروش جالب و البته مهم درباره صف هنکت
اي و بسيار سريع اطالعات بر ميزان عرضه و تقاضاي به تأثير لحظه

 سهام در بورس،

 در خصوصتشار يک اطالعات حائز اهميت ناازپسبالفاصله  معموال  
 ،شودمیسهام، صف خريد يا فروش براي آن سهم تشکيل 
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گيري براي گذاران در تصميمت عمل سرمايهبنابراين سرع 
گذاري بسيار براي سرمايه هاآنيک سهم در موفقيت  خریدوفروش

 حائز اهميت است.

 

تواند آزادسازي نرخ سيمان، مي در خصوصبراي مثال، انتشار خبري 
 هایشرکتگذاران براي افراد درآمد و سودآوري موجب انتظار سرمايه

 براي خريد سهام شود و هاآنايش تقاضاي ، افزدرنتیجهسيماني و 

همين امر، در فاصله کوتاهي، تشکيل صف خريد و افزايش قيمت 
 خواهد داشت، به دنبالسيماني را  هایشرکتسهام 

 

اني که زودتر از ديگران براي خريد اين سهم اقدام گذارسرمایهبنابراين 
 رد.خواهند آو به دستبيشتر از ديگران سود  طبیعتا  کنند، 

 

 

 

 ... دامنه نوسان
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منظور از دامنه نوسان، حداکثر افزايش يا کاهشي است که قيمت 
 داشته باشد. تواندمیسهام شرکت، در يک روز 

درصد و  5در حال حاضر، دامنه نوسان قيمت سهام در بورس تهران، 
درصد است )کنترل شود(، به  5، فرا بورسدامنه نوسان قيمت سهام در 

 اگر قيمت سهم الف در بورس تهران، مثال  اين معنا که 

تومان باشد، قيمت اين سهم در پايان ساعت  200در ابتداي روز 
تومان کاهش  10تومان افزايش و يا  10 تواندمیمعامالت حداکثر 
 (.200*0.05=10داشته باشد )

است که در مواقع بحراني يا در  شدهتعییندامنه نوسان با اين هدف 
ر، تحت تأثير رفتارهاي هيجانـي برخي سهامداران، مواردي که بازا

سهامداران خرد قرار دارد، از بروز نوسانات شديد در قيمت  ویژهبه
 ، ضرر و زيـان هنگفت سهامداران جلوگيري شـود.درنتیجهسهام و 

 

است، پس از  شدهمتوقفمدتـي  هاآني که نماد هایشرکتالبته 
، زيـرا اطالعات شوندمین بازگشايـي نماد مشمول دامنه نوسان

 است، شدهمتوقفي که نماد شرکت به خاطـر آن بااهمیت

م بر قيمت سه شدهتعیینممکن است تأثيري، بيش از دامنه نوسان  
 سازوکار حراج، بر اساسداشته باشد و طبيعي است که 
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بايد اجازه داده شود تا اطالعات، تأثير واقعي خود را بر ميزان عرضه و  
قيمت سهام بگذارد، هرچند اين تأثيـر بيشتـر از  درنتیجه تقاضا و

 دامنه مجـاز نوسـان روزانه باشد.

  

 ... مبناحجم

 

، حداقل تعداد سهام يک شرکت است که بايد در طول روز، مبناحجم
سقف دامنه نوسان،  بر اساسمعامله شود تا قيمت آن سهم، بتوانـد 

 افزايش يا کاهش يابد.

يک شرکت در طول روز،  شدهمعاملهتعداد سهام  کهرتیدرصوبنابراين، 
باشد، به همان نسبت درصد نوسان قيمت آن سهم  مبناحجمکمتر از 

 نيز کاهش خواهد يافت.

ان اطمينان داشته گذارسرمایه، اين است که مبناحجمهدف از تعيين 
 باشند نوسانات قيمت سهام،

ي سهام صورت توجهقابلتعداد مشخص و  خریدوفروش درنتیجه
، معامله حتـي چند عدد سهم صورت نیاگرفته است، چراکه در غير 

 يک شرکت،

قيمت سهام اين شرکت در بورس را تحت تأثير قرار داده و  تواندمی
 غيرواقعي و کاذب در بورس شود. هایمتیقمنجر به ايجاد 
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 ... قیمت پایاني سهـم

 

ه هايي است کقيمت ميانگين درواقعقيمت پايانـي سهام يک شرکت، 
 قرارگرفته دادوستدها مورد آن قيمت بر اساسآن سهم در طول روز، 

 است.

البته سامانه معامالتي بورس پس از محاسبه ميانگين قيمت سهم در 
ميزان معامالت  اینکند که خودکار بررسي مي صورتبهطول روز، 
 بوده است يا خير؟ مبناحجم اندازهبهسهم نيز 

بوده باشد،  مبناحجم اندازهبهر حجم معامالت سهم حداقل اگ طبیعتا  
قيمت پاياني سهم در سامانه معامالت  عنوانبه، شدهمحاسبهميانگين 

کمتر باشد،  مبناحجمثبت خواهد شد، اما اگر حجم معامالت سهم از 
به همان نسبت از ميزان افزايش يا کاهش قيمت سهم هم کاسته شده 

ين اساس محاسبه و در سامانه معامالت ثبت و قيمت پاياني، بر ا
 .شودمی

 

 200، فرض کنيد قيمت سهم الف در ابتداي روز شنبه، مثالعنوانبه
 206تومان و ميانگين قيمت معامالت اين سهم در طول روز شنبه نيز 

 تومان باشد.
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بنابراين، ميانگين قيمت سهم در پايان روز شنبه، در مقايسه با ابتداي 
 درصد رشد داشته است. 3ومان، يعني ت 6روز، 

شده شرکت الف در طول روز شنبه،  شدهمعاملهحال اگر تعداد سهام 
 206باشد، قيمت پاياني سهم در روز شنبه، همان  مبناحجمبرابر با 

شرکت الف، تنها  شدهمعاملهتومان خواهد بود، اما اگر تعداد سهام 
 سهم باشد،براي اين  شدهتعییني مبناحجممعادل نصف 

و  یافتهکاهشتومان  3تومان، به  6ميزان افزايش سهم نيز از  طبیعتا   
 تومان تعيين خواهد شد. 203قيمت پاياني سهم در روز شنبه، 

ايه قيمت پ عنوانبهالزم به ذکر است که قيمت پاياني سهم در يک روز، 
 هگرفت در نظرآن سهم در ابتداي روز بعد، در سامانه معامالت بورس 

 .شودمی
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 در کمترسهمی که 

ازدوماه تقریباً 

 شد: چهار برابر
 

 :تومان 167قیمت سهم  30/5/1397در 
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 قیمت در شهریور: روند افزایش

 

 
 

 روز! 45تومان در  167تومان از قیمت  735و رسیدن به قیمت 
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 خونه! تاچهاربود به تقریبا   شدهتبدیلروز یه خونه  44در 

 )آخه مگه میشه؟(
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